
 

 

 מחלקת מכרזים

 2020/2חוזה היסעים מכרז פומבי 

 

 שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______ לחודש _______שנת_______  

 בין : המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע בע"מ )חל"צ(

511262669 : ח.פ  

בבאר שבע 6עזריאל ניצני  : מרחוב  

 מצד אחד

 לבין : ________________________

_________________________: ח.פ   

 מרחוב: ______________________

 מצד שני

 והקבלן הנו הזוכה בהצעה למתן שירותי הסעות מיוחדות.        הואיל: 

 וברצון מכללת קיי שהקבלן יבצע שירותי הסעות עבורה, להסעת מרצים, עובדים       והואיל:

 וסטודנטים.                   

 והצדדים מעוניינים ששירותי ההסעות יינתנו בהתאם להוראות חוזה זה.  והואיל:    

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  כללי – 1פרק 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.  1.1

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן.  1.2

  511262669ח.פ . (חל"צ)שבע בע"מ -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר   "המכללה"

 .           "הקבלן"

 קיי.בקשה להציע הצעת מחיר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש  "הצעה" 

כל מדד  ולסטטיסטיקה א תמדד המחירים לצרכן הידוע, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזי  "המדד"
 .רשמי אחר שיבוא במקומו

 זה.  מי שיקבע על ידי המכללה, מעת לעת, לשמש נציגה לעניין חוזה "המנהל"
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 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 1.3

 להצעת מחיר. -מפרט הסעות ומחירים  -נספח א' 

 קצין בטיחות. פרטי   -נספח ב'   

 אישור על קיום ביטוחים.  -נספח ג' 

 נוסח ערבות בנקאית.  -נספח ד'  

 נוסח ערבות ביצוע .  -נספח ה'

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.  -נספח ו'

 הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.  -נספח ז'

 .רשימת כלי הרכב המבוטחים -נספח ח'

 .הנחיות בטחון ובטיחות  -נספח ט'

 קנסות     -נספח י' 

 טבלת ממליצים   -נספח יא' 

 שמירה על סודיות  –נספח יב' 

 כל המסמכים המפורטים לעיל,  לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".

התנאים והדרישות שבהם וכי שורם יהקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לא  1.4

  יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

כלי הרכב  הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, מיומנות, 1.5

 פוליסות המתאימים במספר הנדרש, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן 

כל    יטוח תקפות ומתאימות לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן ב

  .הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין

הכלליים   לתנאים  ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם הקבלן מתחייב בזה לבצע את  1.6

 .של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת  1.7

היתר ו/או   ישיון ו/אור ר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אח

 .מילוי אותו תנאי

הן על ידי  1983,–הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג  1.8

  הנהגים והן על ידי הנוסעים. 

הקבלן מתחייב כי כל רכבי ההסעה בהם יסופק השירות, יהיו תקינים, נקיים, מאווררים וממוזגים ובעלי  1.9

יקפיד על חגירת חגורות ו חגורות לכלל הנוסעים. במסגרת זו יהיה הנהג אחראי על בטיחות הנוסעים 

  בטיחות, הוא ונוסעיו.
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  שרותי הסעה – 2פרק 

ות שיוזמנו על ידי המכללה וזאת בהתאם לתנאי חוזה זה.  הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות מיוחד 2.1

 לביצוע הסעות מיוחדות יהיו בכתב בלבד וימסרו לקבלן באמצעות הדוארמובהר בזה כי ההזמנות 

 הצעות מפרט )באמצעות הפקסימיליה. יובהר כי המחירים, כאמור בנספח א'  האלקטרוני ו/או

אם נכתב  אלא  ,כלי הרכב צמוד ומשרת את הנוסעים בו כאשר ,מתייחסים ליום עבודה מלא (,ומחירים

 ו/או נאמר אחרת. 

 והכול על  הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות 2.2

 פי הוראות המזמין. 

רכב להקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג   2.3

כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים  ,חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה

 שבמסמכי  החוזה .

מרכב  קפו של החוזה, כי ובטיחותי תקין לכל אורך תקופת ת הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב 2.4

  ,לי הרכב, כי כלי הרכב השוניםכלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של כ

בתוקף, מעת  כפי שיהיו לפקודת התעבורה ותקנות סימוניהם ומבניהם הם בהתאם ,ציודם, אביזריהם

תוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ב לעת, לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של כלי הרכב.

  ברישיונותיהם של כלי הרכב.

צוידים מ     שנים ויהיו 8הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות גילם לא יעלה על  2.5

במזגן תקין ובערכת מילוט בהתאם לתקנות התעבורה וכי יוצבו בהם כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 

משולש  ה ,על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל רזרבה, מגב

ו/או מפה לפי מסלולי   GPSמכשיר קשר, אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים וארגזי עזרה ראשונה, רמקול, 

נסיעה, כסאות שלמים מרופדים ונקיים הכוללים חגורות בטיחות. פחי אשפה נקיים לצד הנהג ובחלק 

ול כמפורט בתקנות האחורי של כלי הרכב. שקיות אשפה .וילונות להגנה משמש ,חלונות נקיים, הכ

 שתהיינה בתוקף מעת לעת. התעבורה, כפי 

 הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן.  2.6

 ,וכשירים להעסיק עובדים מיומנים ,הקבלן מתחייב לצורך מתן שירותי הסעות על פי מסמכי החוזה 2.7

 GPSמצויד במכשיר   המכירים את מסלול הנסיעה ודרך ההגעה ליעד הנדרש ממנו, ללא עיכובים. להיות

ו/או מפה .הנוהגים בכלי הרכב להסעות כאמור, הנם בעלי רישיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב בהם 

  יבוצעו ההסעות ובעלי ניסיון קודם במתן שירותי הסעות. 

שירותי ההסעות יעסיק כל תקופת תוקפו של  חוזה זה, קצין בטיחות  הקבלן מתחייב כי לצורך מתן  2.8

אשר פרטיו האישיים  1961, –בתעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א 

. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה .בין בנספח ב' לחוזהיפורטו 

ת הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים היתר, יוודא כי רישיונו

המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים 

ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות. הקבלן מתחייב לאפשר למכללה לעמוד בקשר עם קצין 
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ושים למכללה, לטובת הבטחת קיומו של החוזה, לרבות תוך הבטיחות ולברר מולו את הפרטים הדר

העדר הרשעות קודמות בגין עבירות , דרישה לקבלת אסמכתאות הנוגעות לתקינות הרכבים והנהגים 

קצין הבטיחות ו/או הקבלן מתחייבים להמציא למכללה כל מסמך אשר לדעת  .בצ"תנועה חמורות וכיו

ל החוזה ובטיחות הנוסעים. הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו המכללה דרוש לה לטובת בחינת קיומו ש

יעשה הדבר בתיאום מראש ובכתב עם המכללה  ,יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר

 והקבלן יעביר למכללה את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש . 

קודם  ו בדיקה בכלי הרכב הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצע 2.9

 להעלאת הנוסעים וכן במהלך ובסיום הנסיעה לאתר חפצים חשודים . 

 הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב בעת מתן שירותי ההסעות אנשים זרים כלשהם וכן לתדרך את 2.10

 .הנהגים לפעול כנדרש

למכללה שירות באמצעות נהגים, אשר הועסקו למעלה  יתןלהקבלן מתחייב שלא להעסיק נהגים ולא  2.11

 שעות עבודה ביממה וזאת בהתאם להוראות תקנות התעבורה שקובעות כך:  12-מ

ק"ג, והנוהג  6000"הנוהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 

תר להסיע אחד עשר אנשים או יותר בנוסף רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי רישיון או הי

  –על הנהג 

 שעות רצופות לפחות;  7לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחוץ לעבודה במשך  (1)

 ימים;  7שעות בכל תקופה של  68-שעות ולא יותר מ 24שעות בכל תקופה של  12-לא ינהג בו יותר מ (2)

שעות רצופות כאמור בתקנת משנה  4יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של  (3)

 , למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו; (ג)

שעות  6אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך  ,שעות 9-לא ינהג יותר מ (4)

  דקות רצופות;" 30-שעות ו 8אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך  ,רצופות

מכללה תהא רשאית, מבלי שיהא עליה לנמק זאת לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד ה 2.12

  העובדים והקבלן מתחייב למלא מידית אחר דרישות המנהל.

לחוזה זה הינם מהותיים ויסודיים והפרתם על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של  2הוראות סעיף  2.13

  החוזה.

  םשינויי -  3פרק 

 .שעות מראש 12המכללה תהיה רשאית לבטל הסעה מיוחדת שהוזמנה על ידה בהודעה בכתב של  3.1

הודעת ביטול, כאמור, לא  יהיה הקבלן זכאי לקבל תשלום ו/או פיצוי אחר כלשהו בגין ההזמנה    ניתנה

  שבוטלה. 

 ,ממועד התייצבות הרכב (שתים עשרה שעות)שעות  12-מאם בוטלה ההזמנה להסעה מיוחדת פחות  3.2

  ממחיר ההצעה במכרז. 25%הקבלן יהיה זכאי לפיצוי  של 
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  התייצבות התייצב אוטובוס/מידיבוס/מיניבוס/טרנזיט במקום ובמועד שהוזמן והודיעו לנהג במקום  3.3

 מתעריף יום עבודה.   %52 -על ביטול ההזמנה. המזמין יחויב  ב 

                                                              איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה – 4פרק 

בין  הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר , 4.1

                                                 . בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן קיבל את הסכמת המכללה , מראש ובכתב

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר  4.2

קבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב. המכללה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא 

תו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה תהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסק

האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן. בכל מקרה לא תינתן 

לתנאים   2 -ו 1הסכמת המכללה להעסקת קבלני משנה שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 

ה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה. הכלליים בהצעה בשינויים המחויבים ולא לפני שיוצגו בפני

 יובהר כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

  נזיקין וביטוח – 5פרק 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לציוד המשמשים אותו במתן השירותים  5.1

 על פי חוזה זה. 

ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק  איזה שהוא, בלי יוצא הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל  5.2

 מן הכלל שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא למכללה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו ,

לגוף או לרכוש כתוצאה במישרין או בעקיפין ממעשה או מחדל רשלני איזה שהם, הקשורים או הנוגעים 

פי מסמכי החוזה. הקבלן יפצה את המכללה ו/או את הניזוק/ים לפי  בביצוע התחייבויות הקבלן על

להם(ן. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המכללה ומי מטעמם (ה)המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו

 מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל. 

אחר המועסק בשרותו, במידה ואחריות הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם  5.3

שייגרמו להם תוך  , או לפי כל דין אחר, לנזיקין1968 (נוסח חדש)כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין 

אם יתבעו את המכללה על  נזק שנגרם  כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע שירותי ההסעות.

כנגד המכללה או לשלם כל סכום שיפסק  התביעהכתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את 

לחובתם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.  הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המכללה 

מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כל שהוא, נגדם או נגד  על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה

בחוזה, לרבות  5חבלה, או נזק לאדם כפי שמפורט בפרק  כל מי מעובדיהם, שולחיהם בגין כל תאונה,

 המכללה או עובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות משפטיות שיהיו להן, במלואן. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של הקבלן על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך  5.4

ותים, נשוא הסכם זה ולעניין ביטוח אחריות ולקיים, בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השיר

 7-מקצועית, גם כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או בקשר להסכם זה ולא פחות מ

שנים לאחר תום תקופת ההסכם, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים ובעלת מוניטין 

ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול  בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המכללה, בסכומים
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דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים, נספח ג', 

וכמפורט להלן  , נספח ג'("אישור קיום ביטוחיםלהלן:" )המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והמצ"ב 

  (."ביטוחי הקבלןלהלן: ")

תחייבויות הקבלן ו/או מאחריותו על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך מבלי לגרוע מה 5.5

ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ,ביטוח עבור כל כלי הרכב 

 , לרבות כלי הרכב של(בין אם בבעלותה ו/או שכורים ו/או אחרים)במסגרת השירותים נשוא הסכם זה 

  : (כאשר כל הביטוחים יותאמו למטרת הסכם זה לרבות הסעה בשכר) שנה, כמפורט להלןקבלני מ

  פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב .-ביטוח חובה כנדרש על 5.5.1

₪  1,000,000 אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של ביטוח 5.5.2

 וביטוח מקיף לכלי הרכב.

 , במלואו (למעט צד ג')למרות האמור לעיל, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף  5.5.3

  להלן במלואו. 5.6או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף              

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד (, לרבות לנהגים)הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו  5.6

ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה ו/או הנוסעים, בגין כל נזק ו/או המכללה 

אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עבורו לרבות הנהגים ו/או ישמש 

ולרבות נזק אובדן תוצאתי  (לרבות כלי רכב מכל סוג שהוא)בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם 

וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, וזאת בין אם ערך הקבלן ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש 

. אם ערך/יערוך הקבלן ו/או מי מטעמו (הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון)כאמור ובין אם לאו 

הקבלן כי הביטוח יכלול ויתור על זכות  לרבות הנהגים ביטוח לרכוש כאמור, ו/או חלקו, מתחייב

 למעט  התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה ו/או הנוסעים, 

בנוסף, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו לרבות לנהגים כל  אדם שגרם לנזק בזדון.  כלפי 

לה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכל

ו/או הנוסעים, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית 

על פי הביטוחים שהתחייב לערוך על פי אישור קיום ביטוחים וכי הוא פוטר את  ,הנקובה בפוליסות

                                                                                                                            ור הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.כאמ .הנ"ל מאחריות לנזק

הקיים בהסכם לטובת המכללה  ,למען הסר ספק, הפטורים לעיל באים כדי להוסיף על כל פטור אחר

  י מטעמו ולא לגרוע ממנו.ו/או מ

 ,הקבלן מתחייב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ג', חתום על ידי מבטחו 5.7

לפני מועד תחילת ביצוע השירותים נשוא  ,ימים 7 -עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

כאמור , תקופה מאוחרת יותראו ל ההסכם ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף

לעיל, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל מקרה של אי התאמה  5.4בסעיף 

לגרום  בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא הקבלן לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן

ללה, על מנת להתאימם להוראות ימים מדרישת המכ 3 -לשינויי הביטוחים באופן מידי ולא יאוחר מ

הסכם זה. הקבלן לא יתחיל לבצע את השירותים נשוא ההסכם לפני שיומצא האישור הנ"ל למכללה 

  כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו .
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הקבלן יהיה חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות בביטוחי הקבלן בהתאם  5.8

עים מפעילותו. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לצרכי הביטוח הנוב

לביטוחים הנ"ל ,רשאי הקבלן לערוך ביטוחים אלו כנדרש, כאשר, בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים 

כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה /או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה 

מי מטעמה ו/או הנוסעים, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם  ו/או

המבוטח לכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או הנוסעים, בגין אחריותם 

  למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

  לדרישת המכללה, להמציא למכללה העתקי פוליסות ביטוחי הקבלן.קבלן מתחייב, ה 5.9

  הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הקבלן. 5.10

  ביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מי מטעמה. 5.11

ובדן בקשר להסכם זה ו/או הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למכללה על קרות אירוע ו/או נזק ו/או א 5.12

  לשירותים נשוא הסכם זה .

הקבלן מתחייב לעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה כדי לממש את פוליסות ביטוחי הקבלן בעת  5.13

  הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המכללה, על פי פוליסות הביטוח, אם נדרש לכך על ידה. 

את זכויות המכללה על פי הפוליסות, יהיה הקבלן  הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע 5.14

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי 

  המכללה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.

הקבלן. סכומים הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי  5.15

  אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המכללה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם.

למען הסר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים, הינם בבחינת דרישה  5.16

והקבלן מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין 

מצהיר ומתחייב, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה 

  בקשר לגבולות האחריות האמורים ו/או לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. 

 אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי המכללה ו/או בדרישה   5.17

שינויו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי ל

  על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב להביא   5.18

ים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירות

לרבות , בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו

 לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח. למען 5.6במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

ו צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים הסר ספק, הקבלן יהא אחראי כלפי המכללה ו/א

  ניתנו על ידו ו/או קבלן משנה מטעמו.

לא מילא הקבלן אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לנספח זה, לרבות לא הציג את אישור קיום  5.19

הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה 

  ור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל .בכך לפט
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  יחסי הצדדים – 6פרק 

בכל הקשור למערכת היחסים בין המכללה לבין הקבלן, יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה  6.1

בו יקבע אחרת, יפצה הקבלן את המכללה  בכל סכום בו יחויבו כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות 

 משפט  ובשכ"ט עורך הדין. 

שא יהקבלן בלבד והקבלן בלבד י עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של 6.2

לרבות תשלום שכר  ,בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה

כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו  ,זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות אחרים עבודה,

עובדיו, שיועסק במתן שירותי ההסעה, מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי  ,כן

 את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה. 

 פרק 7 - תשלומים וערבות  

תמורת קיום מלא ומדויק של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם  7.1

שהוזמנו על ידי המכללה ישולמו  . הסעות מיוחדות( מפרט הסעות ומחירים"להלן: ")  בנספח א'לאמור 

על ידה. מובהר בזה שעל המכללה תחול אחריות לעניין התשלומים בגין הזמנות אלה. למען הסר ספק, 

כגון בגין תשלום  ההתחשבנות עם הקבלן תעשה אך ורק בהתאם לתנאי חוזה זה ולא על כל בסיס אחר,

 לנוסע, תשלום לפי ק"מ וכיוצ"ב . 

יגיש הקבלן למכללה חשבונות בגין שירותי ההסעה שהוזמנו  ,של כל חודש קלנדריבין הראשון לחמישי  7.2

 ,עלי ידי המכללה וסופקו בפועל במהלך החודש החולף. לחשבונות יצורפו תצלומי ההזמנות, לפי העניין

לפי העניין, ישולמו התשלומים המאושרים לקבלן בתנאי  .בכפוף לאישור החשבוניות על ידי המכללה

 יום מיום קבלת החשבונית.  30וטף + תשלום ש

המחירים המפורטים במפרט ההסעות נכונים ליום הגשת ההצעה והם יעודכנו בהתאם לתנאים  7.3

 לחוזה זה.   7.6המופיעים בסעיף 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע  7.4

 השירות. 

כתב "להלן: )הקבלן כתב ערבות ביצוע לפי הנוסח הרצ"ב בנספח ה' לחוזה  עם חתימת חוזה זה ימציא 7.5

ועד _________ לכל תקופת ההתקשרות. תוקף הערבות החל מה₪,  20,000 , בסכום("ערבות ביצוע

ערבות זו תחליף את ערבות המכרז. ערבות זו באה להבטיח מתן שרות עפ"י תנאי חוזה  _________.

זאת בכפוף לתנאי  ,עמידה בתנאי החוזה ויינקטו צעדים משפטיים נוספים זה ותחולט במקרה של אי

 המכרז. 

7.6 

צרכן, הידוע ליהיה עפ"י מדד המחירים  (השנה שלישית)מחיר ההתקשרות להארכה לשנה נוספת  .א

 ביום מועד תחילת הארכה. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם ההתקשרות. 

 ,מהמחיר הידוע במועד חתימת הסכם ההתקשרות 20%-מחירי הדלק מעבר לבמידה ויהיה שינוי ב .ב

 תבוצע התמחרות בהתאם . 
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  תקופת החוזה וסיומו – 8פרק 

 . (חודשים 36) שלוש שנים מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  8.1

שנתיים ל את תקופת ההתקשרות עם הזוכה ,למכללה תינתן הזכות להאריך לפי שיקול דעתה הבלעדי 8.2

שלוש בתום  . מימוש האופציה)חודשים (60שנים רצופות  חמשסה"כ (  נוספים חודשים (24 נוספות

המכללה כחודש לפני תום ההתקשרות. ההודעה תינתן  יהיה בהודעה מראש של ,הראשונותהשנים 

)להלן:  במועד חתימת ההסכם. המופיעים בכתב. תנאי ההתקשרות בתקופת ההארכה זהים לתנאים

 נספח ז': "הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה"(

לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה  ,לעיל, תהא המכללה רשאית 8.2-ו 8.1 על אף האמור בסעיף  8.3

יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או  30לידי סיום בהודעה מראש של 

ן סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע אחרות, בגי

  בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובכפוף להוראות חוזה זה .

במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן, תהיה המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי  8.4

לא תהיינה כל טענות או תביעות כספיות אחרות בגין לסיים ההתקשרות באופן מידי ולאלתר ולקבלן 

 סיום ההתקשרות. 

  הפרות, ביטול חוזה ופיצויים – 9פרק 

 הקבלן מצהיר כי כל תנאי החוזה ידועים וברורים וכי אין לו כל טענות לסעיפי החוזה.  9.1

דרך  או לגבותם בכל המכללה תהא זכאית לנכות את סכום הערבות האמור מכל סכום שיגיע לקבלן 9.2

 חוקית אחרת. 

לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי  ,חילוט הערבות או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן 9.3

 חוזה זה. 

בלי לגרוע מהאמור, אם הפר הקבלן את החוזה הפרה יסודית, תהא המכללה זכאית לבטל החוזה מ 9.4

מבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא המכללה זכאית ₪.  20,000לאלתר וכן לפיצוי מוסכם בסך של 

לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלוט את 

 הערבות הבנקאית ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר . 

דית של חוזה זה ויזכו את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסו 9.5

  המכללה בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, במקרה של הפרה יסודית. 

הוטל עיקול זמני או קבוע, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או  9.5.1

  יום ממועד ביצועם. 30חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או  9.5.2

הוגשה נגדו פשיטת רגל ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון 

 ,או סידור עם נושיואו שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה 

ארכה או פשרה למען הסדר אתם על פי סעיף  קבלתכולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 

  .1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ב  233
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הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה, או אינו עומד בלוח הזמנים  9.5.3

  בהתאם לצרכי המכללה.

דעתה של המכללה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון  הוכח להנחת 9.5.4

  בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה או ביצועו. ,או טובת הנאה כלשהי

הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת  9.5.5

עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות חוזה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה 

 עמו. 

השתמשה המכללה בחלק מזכויותיה כמפורט לעיל, לא יראו את  השימוש האמור בזכויות המכללה  9.6

על כך במפורש ובכתב והקבלן יהיה חייב  הכביטול החוזה על ידי המכללה, אלא אם המכללה הודיע

  תנה לו הודעה כאמור.יל עוד לא נלעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כ

 הצהרה על שמירת סודיות – 10פרק 

למיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה זו ואספקת השירותים מכוח המכרז משום  ,כי על המציע להצהיר 10.1

ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של נותני שירותים מטעמו או של ספקי המשנה וחברות צד 

שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה. בהתאמה על המציע להגיש התחייבות לשמירת סודיות 

 ימת המורשים להתחייב מטעמו כמפורט בנספח להסכם )להלן: נספח יב'(.ולמניעת ניגוד עניינים בחת

  שונות - 11פרק 

אם גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה  11.1

לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל 

 נתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן. יבדבר הפירוש הנכון. הפירוש שיהנחיות 

מוסכם כי כל מקום בו לא באה התייחסות בסעיפי החוזה, ישלימו הוראות המכרז, את הוראותיו  11.2

  ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

מכרז פומבי )ם מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה והמכרז בו זכה הקבלן בחוזה למתן שירותי היסעי 11.3

, משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי המכללה לא תהא קשורה (2-2020

התחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, שאינם  ,מצגים, הסכמים ,בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות

 נכללים בחוזה ואשר נעשו קודם לחתימתו. 

שני לא יהא לו כל תוקף אלא אם אושר בחתימת  ,זה כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה   11.4

 הצדדים.

 כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית, בפקס או במכתב רשום   11.5

  לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. 

 .שעות לאחר משלוחה מבית דואר ישראל 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כקבלתה  11.6

 

 ה באו הצדדים על החתום ולראי

 
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי     הקבלן 
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 נספח א': מפרט הסעות ומחירים                                                                     

 לכבוד  
 

    בע"מ שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר
 
  

 יעדיםעל פי  הצעת מחיר להיסעיםהנדון: 
 
 
   

 ב כ ר ה    ג  ו ס

 יעדים   

נוסעים +  10טרנזיט עד 
 נהג

נוסעים +  20מיניבוס עד 
 נהג

נוסעים  37מידיבוס עד 
 + נהג

 56עד  אוטובוס
 נוסעים + נהג

מחיר מוצע לפי ק"מ 
 לפני  מע"מ

מחיר מוצע לפי ק"מ 
 לפני  מע"מ

מחיר מוצע לפי 
 ק"מ לפני  מע"מ

מחיר מוצע 
לפני  לפי ק"מ 

 מע"מ

      
רבתי  שבע-באר

  ק"מ 20והסביבה עד 

      
ק"מ  21-מ שבע-באר
 ק"מ  60ועד 

    

ק"מ  61-משבע -באר
  ק"מ 120ועד 

    

 121-משבע -באר
  ק"מ  200ק"מ ועד 

    

 201-משבע -באר
  ק"מ 300ק"מ ועד 

 

  
 .גוגל מפותאפליקציית מדידת כמות ק"מ תתבצע לפי  -

 .יחושב עפ"י הנקודה הרחוקה ביותר במסלולכמות הק"מ  -

 

  

 חתימה וחותמת החברה_________________                                                                                   
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  נספח ב': פרטים אישיים של קצין בטיחות בתעבורה

  

 לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:  8.2קצין  בטיחות בהתאם לסעיף 

  

 _  ___________________        מס' תעודת זהות ________שם פרטי ומשפחה____

  

 כתובת פרטית_______________  _____     מיקוד     _________  

  

  טלפון משרד_______________ טלפון נייד__________________                     

  

 תעודה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה מס':  _____________________ 

 יש לצרף עותק תעודה.  •

  

  

  

  

  

  

 וחותמת:_______________  חתימה  
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 נספח ג':  אישור על קיום ביטוחים  

  אישור עריכת ביטוחים -נספח ג

  
    תאריך:  

  
 לכבוד 

שבע -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר
  8414201שבע -,  באר6עזריאל ניצני  רח'

   

  "(הקבלן" :להלן)אישור על קיום ביטוחים של                        הנדון:  

מצהירים כי ערכנו עבור  , חברה לביטוח בע"מ_______________ אנו החתומים מטה 

המפורטים להלן, בקשר עם הסכם שנחתם בין המכללה לקבלן  את הביטוחים   _____________:הקבלן

לרבות הסעה בשכר  ,לרבות הסעות למרצים, עובדים וסטודנטים(, "ההסכםלהלן:" )למתן שירותי הסעות 

  , וזאת לתקופה המתחילה ביום  ("השירותיםלהלן: ")ולרבות כל שירות נלווה בקשר להסכם 

 : ("תקופת הביטוחלהלן:" )שני התאריכים נכללים   _______________ועד ליום 

  פוליסה מספר _________________  –ביטוח אחריות מעבידים  .1

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי דין, כלפי כל עובדיו וכל מי שייחשבו כעובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף 

ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, מבלי לגרוע מכלליות 

ד ובסה"כ לתקופת למקרה אח₪  20,000,000האמור לעיל בקשר לשירותים, בגבולות אחריות בסך של 

הביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל: פיתיונות ורעלים, עבודות בגובה ובעומק, ימי ושעות עבודה, 

הביטוח  היה וייחשב המבוטח למעבידם. ,העסקת נוער, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

ם נטען כי מי מהם נושא בחבות מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה א

 כלפי הקבלן חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נטען ו/או מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן

  מי מעובדיו .

  פוליסה מספר _________________  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן, שנגרם ו/או ייגרם לצד שלישי לרבות 

למכללה ו/או מי מטעמה בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים בגבולות אחריות בסך של 

: אש ,עשן, למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל₪  8,000,000

התפוצצות, זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי, כל דבר מזיק במזון או במשקה, בהלה, מכשירי הרמה, 

פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטרים פגומים, בעלי חיים ,הרעלה, 

וי הניתן בפוליסת כלי הרכב שביתות והשבתות, נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מכלי רכב וזאת מעל הכיס

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. המכללה ,עובדיה ו/או ₪,  1,000,000בגבול אחריות של 

מנהליה, לרבות  רכושם, נחשבים כצד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או 

הם עקב מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיה ו/או הנוסעים בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מ
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לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  ,מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת

 מיחידי המבוטח . 

  פוליסה מספר ________________  -ביטוח אחריות מקצועית  .3

מצד הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות  לכיסוי אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי

רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של 

סייג או הגבלה בקשר  ,למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג ש"ח 1,000,000

 ,שהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוחלאי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, ה

זיהום פתאומי ובלתי צפוי, נזק כספי, אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש. הביטוח מורחב , אובדן מסמכים

לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הנוסעים בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי 

מי הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של 

לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבות של 

חודשים. הביטוח כאמור כולל תאריך  12הקבלן כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

  השירותים אך לא לפני ___________ רטרואקטיבי שאינו מאוחר מתאריך תחילת מתן 

  

  כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
  

שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או הנוסעים  .1

  , בכפוף להרחבות השיפוי שלעיל .("המבוטחים הנוספיםלהלן:" )

בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח היקף הכיסוי בביטוחים למעט  .2

 ,בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל ,___________  הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה

רשלנות רבתי ו/או כל חריג , חריג ,בפוליסות מבוטל/לא קיים) על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות

החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או לעניין התנהגות המבוטח 

אי אכפתיות ובמקומו יחול על הקבלן לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח המכוסים 

  .(על פי הפוליסות

ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לא תגרע -הפרה ו/או אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על .3

  לקבלת שיפוי על פי הפוליסות . "המבוטחים הנוספיםויות "מזכ

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח  (,אם יהיה כזה)כל סעיף בפוליסות  .4

 ."המבוטחים הנוספיםכאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "

הנוספים", ומבטחו של  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים .5

המבטח  הקבלן מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי  "המבוטחים הנוספים.

  .9811 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  59מוותר על כל זכות המוקנית לו על פי סעיף 

המפורטים הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים  .6

  לעיל .
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הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי  "המבוטחים הנוספים" ו/או עובדיהם  .7

ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי 

  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה  המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או .8

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי  60בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

  טוחי.יהב

  

 עד כמה שלא שונו בו במפורש.  ,האישור כפוף לתנאי וחריגי הפוליסות המקוריות

  

  

 
 תאריך    חותמת המבטח   חתימת המבטח   תפקיד החותם    שם החותם       
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 ד': נוסח כתב ערבות נספח 

 ___ ______בנק______                                                                                                 

 תאריך______________                                                                                                   

    לכבוד ,
 (חל"צ)שבע בע"מ -קדמית ע"ש קיי בבארהמכללה הא

  8414201שבע -, באר6עזריאל ניצני   'רח
  

 ערבות בנקאית מס_________  הנדון:

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  (, להלן: המבקש) ע"פ בקשת _______________________ .1
 (₪אלפים  עשרת  : סכום במילים)₪  10,000כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

מס' בקשר למכרז ________שפורסם ביום  _____, צמוד למדד חודש (להלן: "סכום הקרן")
 לביצוע היסעים.(  להלן: המכללה")של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ  2-2020

 

סכום הקרן יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י   .2
עד המדד  -רכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום הלשכה המ

יקרה סכום הקרן בתוספת  :להלן)שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה 
  (.סכום הערבות""הפרשי הצמדה 

 
בכתב, לרבות דרישה שתועבר  ,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה .3

ימים מיום ( עשרה) 10באמצעות פקסימיליה, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך 
 קבלת דרישתכם. 

 
ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך , דרישתכם לתשלום סכום הערבות .4

  כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
 

כתב ערבות זה הינה אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים התחייבותנו לפי  .5
  לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 
 01/03/2021 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום .6

 
  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלן: .7

 בנק  XXXXXXXXXXX בע"מ  ............................................................................... 

 .XX-XXXXXXX  :מספר פקס ,XXXXXXX-XX :מספר טלפון 

  ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .8

 בכבוד רב, 

 בנק:___________________

           ____________________________________________ 

 שם מלא                                  חתימה וחותמת מורשה חתימה
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  נוסח כתב ערבות ביצוע -נספח ה' 

 _  ____בנק:___________                                                                               תאריך________

 , לכבוד 

                                                                                      
 ( חל"צ) שבע בע"מ-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר

 8414201שבע -, באר6עזריאל ניצני  'רח

 א.נ,   

 _____ ' _____ערבות בנקאית מס הנדון:

אנו, הח"מ, בנק____________ ערבים בזה  (הזוכהלהלן: )על פי בקשת __________________  .1
להלן: "סכום ) ( עשרים אלף ש"ח במילים:(, ₪  20,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

לפי מכרז בקשר עם התחייבויותיו  (הזוכה)_____ ______, שתדרשו מאת_______(הערבות"
לביצוע  (,להלן: המכללה)ש בע"מ של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"  2020-2 פומבי מס'

  היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  ובהסכם ההתקשרות שנחתם בעקבותיו.
סכום הערבות או כל חלק ממנו יוצמדו למדד המחירים לצרכן, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית  .2

" הינו המדד הידוע במועד הגשת המדד הבסיסי" באופן הבא: ("המדד": להלן)לסטטיסטיקה 
 _______________-בהמפורסם  __________ההצעות למכרז, מדד חודש 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתדרשו במגבלת סכום הערבות הנ"ל, מידית ולא יאוחר משבעה  .3
ימי עבודה מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

כם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק כלפי
  (.הזוכה)הסכום האמור מאת____________ 

  התחייבויותינו זאת איננה מותנית ואיננה ניתנת לביטול. .4

  למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה בכל דרך מקובלת. .5

תשלום יכולה להיות בחלקים והתשלום ייעשה בהתאם לדרישתכם, בכפוף לכך שסך כל דרישתכם ל .6
  התשלומים לא יעבור את סכום הערבות הבסיסית.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  .7
  שלא חולט.

  ועד בכלל.__________ותישאר בתוקפה עד ליום  __________ערבות זו תחל מיום  .8

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי. .9

,  :XXXXXXXXXXשכתובתו ,בע"מ XXXXXXXדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק:  .10
 XXXXXXXXX; מספר פקס:XXXXXXXXמס' טלפון:

       
      

 בכבוד רב, 

 _ _______בנק_______                                                                            

 _____________________________          ____________       _________       

 שם מלא                             חתימה וחותמת מורשי חתימה     תאריך                    

 

 



  

 18 

  

 

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה  -נספח ו' 

 

 

 כמות תכולת תרמיל

 1          תרמיל גב

 10 ס"מ 8אגד 

 1  אספלנית  נייר        

 מטר 2 עורקים        חוסם 

 1 מספריים לעזרה ראשונה              

 10 משולש בד                

 1 אגד פלסטי ליד                             

 10 סיכות ביטחון

 20 " סטרילי        X 3 3" פדה גזה

 10         בקבוקי יוד

 10 בקבוקים לחיטוי העור

 8 תחבושת אישית

 2 בינוניתתחבושת 

 2 לכוויות תתחבוש

 1   (AIRWAY)לשחרור דרכי אויר  נורות 

 זוגות 10 כפפות חד פעמיים                          

 

                                                                   

 הערה:  על כל בקבוק ועל כל קופסא יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש  בהם. 
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      2-2020מכרז  –ז': הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה נספח 

 שנערך ונחתם ביום_____________ימוכין: חוזה ס

  (חל"צ)שבע בע"מ -בין: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר

    8414201שבע מיקוד -באר 6רח' עזריאל ניצני         

 לבין: _____________________   

  ____________________: ח.פ

 ________________________________   : שכתובתו

 להלן "הקבלן" 

 הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת:  ,של החוזה 7.6הואיל ובהוראה בסעיף 

 _________. תאריך_____הואיל וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ל

 מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן: 

 (מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)

מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית, גם בתקופת הארכת החוזה,  .1

הכוללת תוספת התייקרות  ,והתמורה עבורם תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת

 לחוזה.  7.6סעיף  7מאושרת כפי שנקבע בפרק 

יש לפרט שינויים לגבי )חוזה שהסתיים הבמסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת  .2

  מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים.

  _______במקום האמור בסעיף מס' _______ 2.1

____________________________________________________________יהיה______

_____________________________________________________________________ 

שבע -בכל מקום בחוזה בו  מצוין "המכללה" מתייחס למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר  .3

  בע"מ.

ה, לרבות העסקת קצין בטיחות הקבלן מצהיר כי דאג  לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבור  .4

לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות, רישום  84לתעבורה ומהוראות הנוהל של תקנה 

לגבי הוראות התקינה  ,הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמורת שכר וקבלת אישור מעבדה מוסמכת

 לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.  ,של משרד התחבורה
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    הקבלן הצהיר כי ידאג לתת שירותים עפ"י תנאי החוזה, פרט לשינויים שצוינו לעיל וזאת  .5

  מבלי לגרוע מתנאי החוזה על כל סעיפיו.

 

  

  

 : הצדדים על החתוםולראיה באו 

  

           __________________________________________ ________________ 

שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר                                           הקבלן                
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  גבי קובץ אקסלרשימת כלי הרכב יוגשו על  – נספח ח ' 

 
  .שנים( 8יירשמו רכבים שגילם עד ) המצורפת יש לציין את רשימת כלי הרכב שברשותכם לפי הרשימה

 
 

    רשימת כלי הרכב המבוטחים 

תקופת  
הביטוח 

 מ________
 עד_______

מס' 
תעודת 

ביטוח צד 
 ג' רכוש

 

מס' 
תעודת 
ביטוח 

  חובה

מספר 
 רישוי 

גיל 
 הרכב

סוג 
 הרכב 

  

מס' 
 סד'
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 הנחיות בטחון ובטיחות –נספח ט' 

  הנחיות ביטחון ובטיחות -האגף לביטחון, בטיחות ושעת חירום  .1

 כללי .א

נחיות בנושא אבטחת הסעות סטודנטים הן פועל יוצא של מצב הביטחון, הנחיות ה .1

 מתואמות עם גורמי הביטחון והבטיחות האחראים שהם: צה"ל ומשטרת ישראל. 

ם גורמי הביטחון והבטיחות האחראים לקבוע בנוסף לכתוב בהמשך:  מוסמכי .2

אבטחת הסעות בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שיקבעו  ולשנות את סדרי

 מעת לעת. 

 נהג המסיע נוסעים יהיה בעל אזרחות ישראלית ובעל היתר להסעת סטודנטים.  .3

שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג תהיינה בהתאם לתקנות התעבורה של משרד  .4

 התחבורה. 

 שנים.  8גיל הרכב אינו עולה על  .5

 ניתן לסווג את ההסעות כדלקמן:   .6

 הסעות בתחום הישוב העירוני.  6.1

בעיקר הסעות בתי ) הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות  6.2

 ורשויות "קו התפר."  (ספר אזוריים

 הסעות באזורי גבול, ביהודה, בשומרון ובחבל עזה.  6.3

  :וביטחוןהנחיות ומרכיבי אבטחה  .ב

  :ומיגון חימוש .1

רצוי שהנהג יהיה חמוש ויש לעשות את כל  ,בכל הסעה תנועה בתחום העירוני  1.1

 כך.לשם  הניתן

בהסעות המבוצעות על ידי המכללה אל מחוץ לתחום הישוב, הסעות  1.2

בעיקר הסעות באזורים ועל ידי רשויות  "קו )ידי המכללה  המבוצעות על

 חמושים באקדחים.  יהיו הנהגים (התפר"

שומרון ועזה, האחריות על הביטחון ובכלל זה  בהסעות באזורי יהודה , 1.3

סטודנטים היא על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח, ויהיה   אבטחת הסעות

בכל רכב היסעים, לפי   (רוס"ר/קרבין)מלווה במבוגר חמוש בנשק ארוך קנה 

על האמור כאן. צריך  הנחיית הצבא. צה"ל רשאי לקבוע סדרי אבטחה נוספים

  .לבדוק מול צה"ל הנחיות אלו

ביהודה שומרון ובחבל עזה חובה על הנהגים לעבור קורס הישרדות וירי  1.4

 בתיאום עם הרשויות ובתיאום עם הקבלן. 

תבוצענה בכלי רכב שחלונותיהם יהיו ממוגנים מפני זריקת אבנים, תבערה ,  1.5

. דלתות 1989מחודש יולי  89/03 -ו 89/02, 89/01לפי מפרטי משרד התחבורה 

שלבי הסעת מורים ו/או עובדים בשטחי  וחלונות הרכב יהיו סגורים בכל

 יהודה, שומרון וחבל עזה. 

ירי יועברו למכללה על פי הדרישות והתכנון של שלטונות  םאוטובוסים ממוגני 1.6

 בעדיפות להסעת נוסעים עפ"י דרישות המכללה.  הצבא וישמשו
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  קשר .2

 יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו. , כל רכב  2.1

כל כלי הרכב  ,בהסעות המבוצעות על ידי המכללה בתחומי הקו הירוק 2.2

 בטחון כלשהו באזור הטיול. ,מצוידים בקשר למוקד המועצה האזורית

בכל רכב המסיע נוסעים מהמכללה ביהודה, בשומרון ובחבל עזה יותקנו  2.3

לה". ציוד זה יאפשר לחצני מצוקה מפרויקט "ברק" של חברת "מוטורו

 כיווני בין הרכב למוקד הביטחון, ואזעקת כוחות לסיוע-פתיחת ערוץ דיבור דו

  בזמן אמת. 

  בדיקת הרכב המסיע והוראות האבטחה בעת ביצוע ההסעה .3

יבדוק הנהג את רכבו מבחוץ ומבפנים כדי  ,לפני עליית הסטודנטים לרכב 3.1

 לוודא שאין בו חפץ חשוד. 

 את הנוסעים הבוגרים העולים לרכב. הנהג יבדוק ויזהה  3.2

נוסף לנהג, יאבטח המלווה את עלייה וירידת  ,בהסעה שיש  בהן מלווה חמוש 3.3

 הנוסעים כאשר הוא נמצא מבחוץ ובצמוד לדלת היציאה וצופה על סביבתו. 

בהסעות שאין  בהן מלווה חמוש, יאבטח הנהג ממושבו את העלייה והירידה  3.4

 הסביבה. ממנו ויהיה ערני ויצפה על

יהיה תיק מגיש עזרה ראשונה תקני לשעת  ,בכל רכב המסיע נוסעים מהמכללה 3.5

 . (ו')להלן: נספח כמפורט בחוזה הצורך 

  מסלול הנסיעה .4

הנסיעה תהיה במסלול קבוע, והעצירות תהיינה רק בתחנות הקבועות לאיסוף  4.1

 הנוסעים ובתיאום עם מלווה קבוצה.ולפיזור 

  בשום פנים ואופן אין לעצור או לאסוף טרמפיסטים ולהסיעם.  4.2

  אבטחת אוטובוס בחנייה .5

בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים. רצוי שהרכב  5.1

 סודר ושמור. מ יימצא במקום חנייה 

  הנחיות בטיחות לנהג .ג

נסו בהגיעך לתחנת האיסוף, פתח את הדלת הקדמית בלבד ודאג שהנוסעים יכ .1

 מסודרת.  לרכב בצורה

גילם שנוסעים  3באוטובוס ניתן להושיב על מושב אחד )אין להסיע נוסעים בעמידה  .2

 . (ניםש 14 אינו עולה על

הוצאת ידיים  וראש )במהלך הנסיעה עליך להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב  .3

  .('ומחוץ לרכב וכ

 . הדלת הקדמיתתתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך  ,בהגיעך לתחנת היעד .4

ההורדה תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או בצד שבו נמצא ביתו של הנוסע,  .5

 לא יאלצו לחצות כבישים.  כדי שהנוסעים 

. אין קבוצות ומסודרות מראשעליך להקפיד שהנוסעים ייאספו בתחנות הסעה  .6

 נוסעים במקומות מזדמנים.  להעלות או להוריד 



 

 24 

  

הנן עדכון ותוספת להנחיות הסעות נוסעים המופיעות חיות ביטחון ובטיחות אלו הנ .7

, החלפת פרק 2002בפברואר  1בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט מועד 

  של חוזר הוראות הקבע.  5.1-6של החוזר המיוחד ו' התשנ"ז וסעיף  5

כלי הרכב שהסיעו נוסעים היו מעורבים, בעבר, בתאונות דרכים. על כן הקפד זכור,  .8

ביצוע נאות של ההנחיות  .יהיה במצב כשיר ובטיחותי לביצוע הסעות נוסעים  שרכבך

 ותאונות.לעיל יאפשר לך להסיע נוסעים בצורה בטוחה ולמנוע מפגעים שהובאו 

  :כשירות  .ד

כל אמצעי תחבורה אשר מתייצב לאספקת שירותים למכללה  כשירות כלי הרכב:   .1

 יעמוד בדרישות הבאות: 

 . ומקיף( בתוקף )חובה ביטוח ופוליסות רכב רישיון  1.1

הרכב מצויד במערכות  ניווט וזיהוי מיקום, בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים  1.2

 על פי החוק, לרבות ערכות מילוט, חילוץ וטלפון נייד + דיבורית.

 המאפשרות ווידאו אודיו ומערכות ותקינה יעילה אויר מיזוג מותקנת  מערכת 1.3

  .ומוסיקה יורד והשמעת הקרנת סרטים

 .ומסודרים הרכבים נקיים 1.4

  מנפחו. 90%בלפחות  מלא מיכל דלק 1.5

 )שמונה( שנים. 8 על עולה לא מודל הרכב 1.6

כל נהג אשר מתייצב לאספקת שירותים למכללה, יעמוד  :הנהגיםכשירות . 2

 בדרישות הבאות:

 יופיע להסעה בהופעה הולמת, מסודרת, נקייה ומכובדת.  2.1

 המבוקש.יכיר את מסלול הנסיעה  2.2

אשר יאפשר קשר במהלך הנסיעה  ,יצויד בטלפון נייד, כולל התקן לדיבורית 2.3

 עם נציג המכללה ו/או נותן השירות. 

רשאית לדרוש בכל עת, מנותן השירות, להחליף נהג כלשהו, לפי המכללה  2.4

שיקול דעתה הבלעדי ונותן השירות מתחייב בזאת למלא אחר דרישת 

 מו, העומד בתנאי הכשירות הנדרש במכרז.המכללה ולהעמיד נהג אחר במקו

 נהג אשר יתייצב לנסיעה יהיה לאחר מנוחה ושינה כנדרש בחוק.  2.5

  :רכב חילופי. 3

 לרשות השירות נותן העמיד אותו רכב בכליבכל מקרה בו ארעה תקלה  3.1

התקלה,  על ההודעה קבלת עם מיד לשלוח השירות נותן המציעה, מתחייב

 . תקלה ארעה בו הרכב נמצא בו למקום סוג חלופי מאותו רכב כלי

ההסעה,  שירותי מתן לצורך המוזמן הרכב כלי להעמיד ניתן לאבמקרה בו  3.2
 ובכל המכרז תנאי בכל העומד חלופי רכב להעמיד השירות מתחייב נותן

 .המוזמן מהרכב יותר גדול או בגודלו שווה להסעה זו ההזמנה תנאי
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 : אחריות הספק המוכר. 4

 כל נקיטת ההסעה, תוך שירותי את לבצע בזאת מתחייבהספק המוכר  4.1

 כל של עת,  העניין, למניעה, בכל המתאימים, בנסיבות הדרושים  האמצעים

 . לרכוש או/ו לאדם מכל סוג פגיעה או/ו נזק

  :פיצויים מוסכמים .ה

 :כללי. 1

במידה והקבלן לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות הנדרשות מתוקף  1.1

ייגבו ממנו פיצויים מוסכמים כמופיע בקנסות בגין אי עמידה הסכם זה, 

 .בתקני שירות

מימוש פיצויים מוסכמים יל ידי המזמין יכול ויעשה בדרך של קיזוז  1.2

ל ידי עמחשבונית בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או 

 המזמין בכל דרך אחרת. 

פעלת כל הנוע מהמזמין יובהר כי אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למ 1.3

  סנקציה אחרת כנגד הקבלן, לרבות חילוט ערבות החוזה.

 :מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות. 2

במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות המפורטות בהסכם לעיל, יהיה המזמין  2.1

רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, 

הקבלן, לרבות תוך חילוט הערבות הבנקאית שמסר  ולסיים את יחסו עם

  הקבלן ו/או כל אמצעי אחר העומד עפ"י כל דין.

 קנסות )לפני מע"מ(, בגין אי עמידה בתקני שירות:  2.2

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה 

יסודית של אמנת השירות שלעיל, המקנה זכות למזמין להפסיק את 

(, לרבות כל SLAית, בהתאם לאמנת השירות )דההתקשרות עם הקבלן מי

 :הר"מהקנסות 
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 קנסות -נספח י' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיצוי מקסימלי 
חוזר בגין חריגה 

חוזרת מרמת 
 השירות 

  
  

 גובה וסוג הפיצוי 

  
  

 החריגה 

  
  

 רמת השירות הנדרשת 

 5איחור בהתייצבות מעל  לכל אירוע ₪  300 ללא הגבלה 
דקות ועד שעה משעת 

 היציאה 

דקות לפני  5התייצבות 
הקבוע בלוחות הזמנים 

שהוגדרו במסגרת המכרז 
 וההזמנה 

איחור מעבר לשעה משעת  לכל אירוע ₪  1,000 ללא הגבלה 
 היציאה 

דקות לפני  5התייצבות 
הקבוע בלוחות הזמנים 

שהוגדרו במסגרת המכרז 
 וההזמנה 

רכב משנתון לא מתאים  לכל אירוע ₪  500 ללא הגבלה 
 לתנאי ההסכם 

  שנתון  בעלי  רכבים
 כפי שמוגדר במכרז זה 

  כפי  הרכב  ציוד רכב שאינו מצויד כנדרש  לכל אירוע ₪  500 ללא הגבלה 
 שנדרש במסגרת המכרז 

 רכב נקי ומסודר  רכב שאינו נקי ומסודר  לכל אירוע ₪  750 ללא הגבלה 
רכב לא תקין שהוחלף  לכל אירוע ₪  500 ללא הגבלה 

 במהלך הנסיעה 
הגעה של רכבים תקינים 

 לביצוע הסעות 
נהג הגיע ללא ביטוח או  לכל אירוע ₪  750 ללא הגבלה 

 רישיון בתוקף 
 ביטוח ורישיון בתוקף 

הגעה עם מיכל דלק שאינו  לכל אירוע ₪ 500 ללא הגבלה 
 מנפחו  90מלא בלפחות %

דלק מלא  הגעה עם מיכל
 מנפחו  90בלפחות %

שיבוץ נהג לגביו נדרש שלא  על כל אירוע ₪  500 ללא הגבלה 
 ישובץ לעבודה בפרויקט 

אי שיבוץ נהג שלגביו נדרש 
 כי לא ישובץ לפרויקט 
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 רשימת ממליצים –נספח יא' 

על המציע לציין  ,למכרז( 23, סעיף 5בעמוד  כאמורלצורך ניקוד ושקלול אמות מידה למבחן איכות )
-2018השנים האחרונות ) 3-ממליצים )לא פחות( שעמם היה למציע ניסיון ב 5בכתב יד רשימת 

2020). 

 טלפון+נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

   

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 טלפון+נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

   

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 טלפון+נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

   

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 טלפון+נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

   

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 טלפון+נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

   

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 
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 במידענוסח התחייבות לשמירה על סודיות ואי שימוש  -  נספח יב'

   שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבארלכבוד 

 במידעהתחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש הנדון: 

היסעים עבור הואיל והוסכם כי חברת ____________________ )להלן: "הספק"( תיתן שירותי 

והואיל ובמסגרת הסכם השירותים  2/2020 מס' המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בנוגע למכרז 

והואיל וידוע לספק כי המידע כאמור  ; למסור ולחשוף בפני הספק מידע כהגדרתו להלן המכללה האמור

נזקים רבים וחמורים  למכללההינו מידע סודי ביותר שחשיפתו וגילויו לצדדים שלישיים עלול לגרום 

מאוד ולפיכך תנאי לחשיפת המידע כאמור הינו, בין היתר, התחייבות הספק לשמירת סודיות ואי 

ית בוטה ביותר מצדו של הסכם תחרות, והספק מודע לכך שחשיפת המידע תהווה הפרה יסוד

  ;השירותים

  :לפיכך מצהיר הספק ומתחייב כדלקמן

לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיו ו/או לידיעתו, במישרין או בעקיפין  .1

 ;במהלך ו/או בקשר עם הסכם השירותים, וכן ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההתקשרות

תכניות,  ,כל מידע לרבות, אך מבלי למעט, מסמכים, טיוטות, נתונים -"מידע"  -לצורך מסמך זה 

תוכנות, סודות מסחריים, מידע ביחס לזהות לקוחות, ספקים, אנשים או גופים הבאים עם 

, מחירים, תנאי התקשרות עם ספקים המכללהבמגע, מידע באשר לדרכי הפעולה של  המכללה

י החברה, מידע באשר למערך השיווק, המכירה, או לספק למכללהאו עם לקוחות, מידע השייך 

בהם ו/או  תו/או מעורב תעוסק המכללההפרסום וכן כל פרט או נתון הקשורים בנושאים אשר 

ל למעט מידע שהינו ופה. הכ-ל בין בכתב ובין בעלובהם, הכ תלעסוק ו/או להיות מעורב העתיד

טרם ההתקשרות בהסכם זה  בהתאם לכל דין,  ,נחלת הכלל ו/או מידע שהיה ברשות הספק

 .המכללהעם 

לא לגלות ו/או להראות ו/או להעביר ו/או למכור, בין בתמורה ובין ללא תמורה ו/או על הספק   .2

וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע  ןלגרום לגילוי של המידע, במישרין או בעקיפי

 .אגידומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי כלשהו, אדם, גוף או ת

לא לעשות כל שימוש במידע או בכל חלק ממנו, במישרין או בעקיפין, אלא על פי על הספק   .3

  .ולצורך הסכם השירותים בלבד ובכפוף לתנאי הסכם כזה

לא לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהו או בצורה כלשהי ולא להוציא מידע זה על הספק  .4

 .ובכפוף לתנאי ההיתר המכללהבכתב מטעם , אלא אם ניתן לכך היתר, מראש והמכללהמחצר 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ידוע לספק שהמידע שהגיע ו/או שיגיע לידיו ו/או לידיעתו  .5

והספק מתחייב בזה להחזיר לידי  המכללהבכל צורה שהיא, הינו קניינו ורכושו הבלעדי של 

מיד עם קבלת דרישה  , עם סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, אוהמכללה

, בכל עת, כל חומר שהוא הכולל מידע, בין אם בכתב או בכל צורה אחרת, הנמצא המכללהמ

  .או שימצא ברשות הספק בכל עת
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נזקים  למכללהידוע לספק כי מסירת המידע ו/או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו עלולה לגרום   .6

בהעברה ו/או במסירה של המידע ו/או  חמורים ולא יבצע כל פעולה, ובמיוחד לא פעולה הכרוכה

  .ועל פי תנאי היתר כזה המכללהכל חלק ממנו, אלא על פי היתר מראש ובכתב מ

הספק מתחייב כי עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה שלו וכל הפועלים מטעמו ימלאו   .7

, קבלני בנוסף, הספק מתחייב כי עובדיו  .אף הם את ההתחייבויות המפורטות במסמך זה

המשנה שלו וכל הפועלים מטעמו אשר יהיה ידוע מראש כי הם עומדים להיחשף למידע, כולו 

  .או חלקו, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח התחייבות זו

 לגלות כל מידע ו/או ידע כאמור המכללהכי אין באמור בהסכם זה כדי לחייב את לספק מובהר   .8

 .המכללההמוחלט של ה ו בשקול דעתיהי לספקוכל גילוי ומסירה 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו,  המכללהלמען הסר ספק מובהר כי אין בגילוי על ידי  .9

משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור והספק מתחייב 

  .לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש

גם לאחר סיומו של הסכם  ,קפן ללא הגבלת זמןואלה של הספק תעמודנה בת התחייבויותיו  .10

 .השירותים מכל סיבה שהיא

לא יעבירו את המידע שבידם  ,הספק מתחייב כי עובדיו או מי מטעמו שיהיה בידיהם המידע  .11

 .לכל אדם אחר אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידו, ובכפוף לאמור בסעיף זה לעיל

 

 ולראיה באנו על החתום,  

 ________________               חתימה ________________ תפקיד _______________ שם 

 ______________חותמת

  :התחייבות מורשים מטעם מקבל המידע

____________ ת.ז. ___________, מאשר בזה כי קראתי את כתב ההתחייבות האמור  שם

ים כל אחת מהתחייבויות מקבל המידע וכל הפניה למקבל המידע וכי אני מקבל על עצמי לקי

 .מבכתב ההתחייבות תהא לכל דבר ועניין, לעניין התחייבותי זו, הפניה לח"

 


